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EXTRACTE D’ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT
DE GANDIA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 17 DE SETEMBRE DE 2018
En compliment i als efectes que disposen l’article 56.1 i la disposició addicional 8a-f)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article
196.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, em plau
comunicar-vos els acords que, en extracte, han estat adoptats per la Junta de Govern
de la Ciutat de Gandia, en sessió ordinària celebrada el dia 17 de setembre de 2018.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de 10 de setembre de 2018.

2. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL, ASSUMPTES I DISPOSICIONS DE CARÀCTER
GENERAL
Es dóna compte del següent:
1. Reial decret-llei 11/2018, de 31 d’agost, de transposició de directives en matèria de
protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del
blanqueig de capitals i requisits d’entrada i residència de nacionals de països tercers, i
pel qual es modifica la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques (BOE núm. 214 de data 4 de setembre de 2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada i acorda
donar trasllat d’aquests assumptes als departaments municipals competents per
raó de la matèria.
3.- SERVEIS
3.1.- Dació de compte de la proposta de resolució dels expedients de l’Àrea de
Serveis Bàsics al Ciutadà i Qualitat Urbana de data 10 de setembre de 2018 (exp.
14622/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es considera assabentada de la proposta
transcrita en tots els seus termes.
3.2.- Sol·licitud de subvenció a l’institut Valencià de Cultura per al foment
d’activitats musicals com l’organització de festivals, cursos de perfeccionament
musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, gires i projectes de
producció musical durant els mesos de gener a desembre de 2018 (exp.
17977/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
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Llegida la minuta de l’acta de la sessió anterior, la Junta de Govern de la Ciutat de
Gandia, per unanimitat, aprova en els seus termes l’acta del 10 de setembre,
autoritzant-se la seua transcripció al llibre corresponent.

3.3.- Aprovació de l’expedient de contractació CONT-054/2018, relatiu al
contracte de serveis d’inhumació, exhumació funerària i manteniment de les
instal·lacions pròpies del cementeri de Gandia i els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars (exp.
16481/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.4.- Aprovació de la instrucció per a la introducció de clàusules socials,
mediambientals i reserva de contractes en la contractació (exp. 18143/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.5.- Aprovació definitiva del conveni urbanístic El Álamo (exp. 12376/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
3.6.- Conveni entre l’Ajuntament de Gandia i l’associació Fomento de
Agricultura, Industria y Comercio de Gandia, amb l’objecte de col·laborar amb la
realització d’obres urgents – rehabilitació de façana (exp. 17608/2018).
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
ASSUMPTE D’URGÈNCIA (FOD)

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència.
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Acceptació de les subvencions per a projectes locals susceptibles de
cofinançament pel programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana
2014-2020: Centre d’Interpretació Morabit de Marxuquera (FC-141/17) i habilitació
del parc arqueològic del castell de Bairén (FC-133/17) (exp. 8046/2017).

